
Samskabelse
hos os

Vores egne gode råd

• Borgerne er eksperter, hvad siger de?

• Hvordan er vores netværk i lokalområdet 
– og hvor har vi brug for at forbedre det?

• Hvem har en viden, vi kan lære af?

• Hvilke erfaringer er gode at have med?

• Hvad bringer vi selv ind i samskabelsen? 
(Erfaringer, faglig viden, netværk, ressourcer.)

• Hvad bringer borgere og samarbejdspartnere ind i 
samskabelsen? (Erfaringer, viden, netværk, ressourcer.)

2.  Viden og netværk
Opsøge netværk og blive gensidigt klogere på udfordringer og behov 

• Hvilke udfordringer og behov kan vi ikke løse alene?

• Hvorfor giver det mening at samskabe om netop dette?

• Hvad vil vi gerne opnå? (Fx øge kvaliteten, inddrage 
borgerne, koordinere bedre, løse en svær udfordring.)

• Hvorfor løser vi ikke bare opgaven selv?

• Hvordan får vi alle med? (Både ledelse og medarbejdere.)

1.  Formål på egen arbejdsplads
Sørge for opbakning og fælles forståelse i egen organisation

• Hvor er det vigtigt, at vi har en 
fælles forståelse og fælles værdier?

• Hvordan samarbejder vi med 
andre om opgaver?

• Hvordan sætter vi ord på det, der 
begejstrer og det, der belaster?

• Hvilke værdier er vigtige at holde 
fast i, når vi samskaber?

• Hvordan ser værdierne ud i praksis? 
(For medarbejderne, for borgerne 
og for samarbejdspartnerne.)

3.  Fælles sprog og værdier
Sammen med samskabelsespartnere og borgere

• Hvilke nye formål kan vi pege 
på sammen?

• Hvilken viden og hvilke ressourcer 
kan få os til at lykkes fremover?

• Hvad har vi lært, som vi kan bruge 
i vores samskabelse fremover?

• Hvem kan vi med fordel invitere 
ind i samarbejdet?

• Hvordan samarbejder vi 
videre herfra?

6.  Nye fælles formål
Tænke i retninger og aktører

• Hvordan ser den nye opgave ud i praksis?

• Hvordan samarbejder vi konkret om opgaverne? 

• Hvem skal gøre hvad hvornår – og hvor må vi prøve os frem?

• Hvordan indretter vi os efter borgernes individuelle behov?

4.  Samskabelse i hverdagen
Planlægge, arbejde og lære nyt

• Hvor er det vigtigt, at vi er fleksible og tilpasser os 
den enkelte borgers behov? 

• Hvor er det vigtigt, at vi har klare grænser?

• Hvad har vi lært om vores udfordring?

• Hvordan indretter vi vores samarbejde fremover?

5.  Læring og ny viden
Tilpas og justér henad vejen

Vores egne spilleregler
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